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III. Sprzed lały dwudziestu: wrzesień — październ ik 1 9 3 8  r -  

Z e  ś w i a t a

Niebezpieczny dowód

Prasa am erykańska poświęca dużo uwagi procesowi Roberta Jamesa,, 
oskarżonego o zamordowanie żony. Zabójstwa dokonano w sposób dość- 
wyszukany: żona Jam esa um arła w skutek ukąszenia przez węża-grze- 
chotnika, wpuszczonego um yślnie do jej sypialni. Podczas rozpoznawa
nia spraw y przez sąd I instancji, wąż, k tó ry  jako „dołączony do a k t’* 
dowód rzeczowy znajdował się w zam kniętym  koszyku na stole sędzio
wskim, wydostał się niepostrzeżenie z zamknięcia i w ypełzł na salę. 
W sądzie wybuchła nieopisana panika. Sąd, przysięgli, straż, publiczność,, 
wreszcie sam oskarżony w popłochu uciekli z sali. Na tę okoliczność po
wołał się potem obrońca w skardze odwoławczej. Dowodził w niej, że 
„proces nie odbył się w norm alnych w arunkach”, i na tej podstawie 
żądał uchylenia wyroku. Dzienniki zw racają uwagę, że pomimo upływu 
dość długiego czasu od chwili wniesienia tej skargi sąd odwoławczy n ie  
zdecydował się na wyznaczenie term inu  rozprawy.

Z  k r a i u

Trening delegata

Gdy oficjalna polityka polska udziela poparcia III Rzeszy w spraw ie 
czechosłowackiej, w kołach opozycyjnych zwraca się uwagę na zachowa
nie się mniejszości niem ieckiej w Polsce, bardzo przypom inające dyw er
syjną postawę Niemców sudeckich. W wielu miejscowościach toczą się- 
przed sądam i procesy osób pochodzenia niemieckiego oskarżonych o dzia
łanie na szkodę polskich interesów  państwowych. Na przykład w K ra
kowie skazany został na rok aresztu G ustaw  Beckm ann za publiczne 
obelżywe w ystąpienia pod adresem  państw a i narodu polskiego. W cza
sie procesu Beckm anna aresztow ano na sali, gdy się okazało, że ma on 
przygotowany paszport wyjazdowy do Niemiec. Oskarżony wyjaśnił, że
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wybierał się tam na hitlerowski zjazd partyjny w Norymberdze jako 
przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Polsce.

Policja i wychowanie

Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego władze oświatowe wydały nowe 
przepisy porządkowe dla uczniów. Do walki z notorycznym zjawiskiem 
wagarów szkolnych wciągnięto policję, wydając jej polecenie legitymo
wania uczniów przebywających poza szkolą w godzinach nauki. Zarządze
nia te wzbudzają wiele zastrzeżeń w kołach nauczycielskich. Dyrektor 
jednej ze szkół warszawskich pisze o tym na łamach „Kuriera Polskiego” : 

„Duże niezadowolenie budzi zarządzenie o legitymowaniu młodzieży 
przez policję. Przy całym bowiem szacunku dla naszych władz bezpie
czeństwa nie sposób pominąć milczeniem tego, że policja nie jest powo
łana do wykonywania tak drażliwej funkcji jak legitymowanie uczni. To 
nie jest pociągnięcie pedagogiczne i w tej drodze plagi wagarów się nie 
zwalczy. Ta sprawa może być Załatwiona przy rozsądnej współpracy 
nauczycielstwa i rodziców, policja nie powinna się do tego wtrącać.”

W dalszym ciągu tego artykułu zwraca się uwagę na to, że troska 
czynników oficjalnych o wagary uczniów uczęszczających do szkoły nie 
zmieni faktu, iż pół miliona dzieci w Polsce pozostaje na „przymuso
wych wagarach” wobec braku miejsc w szkolnictwie. W przemówieniu 
wygłoszonym z okazji nowego roku szkolnego minister Oświecenia Pu
blicznego &więtosławski jako przyczynę tego faktu podał... wzrost stopy 
życiowej w kraju. Związku przyczynowego między tymi dwoma zja
wiskami minister bliżej nie wyjaśnił.

Jan Kiepura a godność adwokatury

W prasie warszawskiej ukazał się następującej treści komunikat Rady 
Adwokackiej w Warszawie:

„W związku z informacjami, które ukazały się w prasie zagranicznej 
-o wytoczeniu przez władze korporacyjne adwokatury, za pośrednictwem 
adw. H.— O. w Warszawie, sprawy przeciwko p. Janowi Kiepurze o obra
zę adwokatury, Rada Adwokacka w Warszawie podaje do wiadomości, że 
sprawy takiej nie wytaczała ani też nikogo do jej wytoczenia nie upo
w ażniała.”


